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KAVB prenumeruojamos Taylor & Francis duomenų bazės kolekcijos: 

Visateksčiai žurnalai prieinami tik nuo 1997 m. 



Paieška Taylor & Francis duomenų bazėje 

Išplėstinė 

paieška 
Peržiūra pagal temą Greita paieška 

Žurnalų peržiūra 



Greita paieška atliekama įrašius reikšminius žodžius į paieškos laukelį.  Atliekant greitą 

paiešką paprastai gaunama labai daug rezultatų. Gautus rezultatus galima surikiuoti pagal 

(Sort By) tinkamumą (Revelancy), straipsnio pavadinimą abėcėlės tvarka (Title A-Z), datą 

(Date), autorių (Author). 

Paieškos rezultatai 
Rezultatų kiekis 

puslapyje 

Greita paieška 

Rikiuoti pagal: 

Tinkamumą 

Pavadinimą 

Datą 

Autorių 

Surastą straipsnį 

galima parsisiųsti, 

peržiūrėti, susiję 

straipsniai 

Pilna prieiga 

prie straipsnio 

Žurnalas 

neprenumeruojamas 

Paieškos 

rezultatai 

pagal 

straipsnius/

skyrius 

Paieškos rezultatai 

duomenų bazės įrašuose 



Išplėstinė ir citavimo paieška (Advanced and citation search) – naudojama norint susiaurinti paieškos 

rezultatų skaičių, panaudojant keletą paieškos laukelių, loginius jungtukus. Atliktą paiešką galima išsaugoti, 

peržiūrėti paieškos istoriją užsiregistravus duomenų bazėje arba nurodžius el. pašto adresą. 

Paieška pagal 

publikacijos datą 

Paieška pagal leidėją 

Paieška pagal 

citavimą 

Paieška pagal 

temą/dalyką 

Paieškos kriterijai (Search Criteria): 

 

Pagal publikacijos tipą (Journals/Reference 

works) 

 

Visoje  duomenų bazėje/tik man prieinamą 

DB turinį (All Content/Only content I have 

full access to) 

 

Ieškoti visame tekste (Search Everything) 

 

Straipsnio pavadinimą (Article Title) 

 

Leidinio pavadinimą (Publication Title) 

 

Autorių (Author) 

 

ISSN/DOI 

 

Santrauką (Abstract) 

 

Reikšminius žodžius (Keywords) 

 

 
Išsaugoti paiešką 

Išsaugotos paieškos Paieškos istorija 



Paieška pagal temą/dalyką 



Peržiūra 

Žurnalų peržiūra 

abėcėlės tvarka 

Žurnalų peržiūra 

pagal temą 

Dalinė 

prieiga prie 

publikacijų 

Pilna 

prieiga prie 

publikacijų 

Nėra prieigos 

prie 

publikacijų 



Paieškos rezultatai 

Surastą straipsnį galima peržiūreti 

(View full text), parsisųsti į 

kompiuterį (Download full text) 

jei leidžia prieiga prie straipsnio. 

Galimybė straipsniu dalintis 

socialiniuose tinkluose, išsiųsti el. 

paštu. 

 

 

Paieška žurnale 

arba visoje  bazėje 

Peržiūrėti visą 

tekstą, parsisiųsti 

Pilna prieiga prie 

straipsnio 

Naršymas 

žurnale 

Pateikiama visa 

informaciją apie žurnalą, 

kuriame surastas 

straipsnis, nurodomi visi 

šio  žurnalo numeriai, 

nuorodos į labiausiai 

skaitomus ir cituojamus 

žurnalo numerius. 

  



Norėdami pasinaudoti visomis 

Taylor & Francis duomenų bazės 

teikiamomis galimybėmis, turite 

prisiregistruoti. 

 

 

Registracijos 

forma 

Registruotis 

Jeigu turite susikūrę paskyra, 

tuomet spauskite mygtuką 

prisijungti (Sing in). 

Prisijungti 
Asmeninės aplinkos 

kūrimas 



Prisijungę prie asmeninės 
aplinkos  (My account), galite 
peržiūrėti,  redaguoti savo 
paskyros informaciją (Details), 
išsaugoti, tvarkyti  savo paieškas 
(Searches), užsisakyti naujienas 
(Alerts), matyti savo prieigos 
teises (Access), tvarkyti, 
peržiūrėti  išsaugotų straipsnių, 
leidinių sąrašus (Shortlist). 
 
 
 
 
 

Straipsnio pridėjimas į savo sąrašą 
(Add to shortlist) arba rekomenduoti 
draugui (Recommend to a friend). 



Kortelėje  Atvira prieiga 
(Open access) galima 
peržiūrėti laisvai 
prieinamus elektroninius 
žurnalus. 

Kortelėje 
Sąrašai(Shortlist) 
galima išsisaugoti  
patinkančių leidinių ar 
straipsnių įrašus  (tik 
prisiregistravusiems) 

Kortelėje  Products rasite 
visus Taylor & Francis  
duomenų bazę  
sudarančius produktus : 
žurnalus, informacinius 
leidinius, knygas, el. 
knygas, duomenų bazes. 

Kortelėje Pirkinių krepšelis 
(Cart)  asmeninėms reikmėms 
leidinių, straipsnių  
prenumeratos užsakymas 
arba pratęsimas. 



 Naudotis Taylor & Francis duomenų baze galite visose 
KAVB kompiuterinėse darbo vietose su interneto prieiga 

    www.kvb.lt Duomenų bazės       Prenumeruojamos 
duomenų bazės      Užsienio 

 KAVB skaitytojams, pageidaujantiems duomenų baze 
naudotis ne bibliotekoje, suteikiama nemokama prieiga. 
Kreiptis el. paštu eis@kvb.lt arba į Elektroninės 
informacijos skaityklą (321 kamb.) 
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